
 
 مندی در گفتار و رفتار حضرت زینباقتدار و عزت

  *محمد اظم  ریمی

  اشاره

 ای اصدل  مشدروعیت یکد  از مؤلفده ،در ادبیاح سیاسد  امدروز، اقتددار
رود  وجدود اقتددار در  ظدام  ای سیاس  به شمار م  ا و  ظامسیاس  حکومت

 ا و ر برابر بیگا گان، باعث حفظ ارزشسیاس ، عالوه بر باال بردن بوان دفاع  د
بدداوم و  ،و پذیرش و حمایت اعضای جامعه و در  تیجه ،باور ای سیاس  جامعه

در  باح حاکمیت سیاس  خوا د شد   هضت سیاس  و فکری امدام حسدینثی 
منبعث از رسدالت دیند  آن  آن، است که مشروعیت ای ای سیاس رراز حرکت

چندان عمیدب و  ،آن که ریشه در این مشدروعیت داردمندی است و اقتدار و عزح
  ا از وقوع آن  مچنان ما دگار است پس از قرندار است که ریشه

 شناسیالف( مفهوم
 . مفهوم اقتدار1

عزح، جاه و جدالل  2بوا مند شدن، بوا ای ، قدرح،  در لغت به معن 1اقتدار
                                                           

 الم  پژو شگر پژو شگاه علوم و فر نگ اس *
1. Authority. 

  721، ص1، جفرهنگ معین  محمد معین، 2



961    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

از  ظدر برخد ،  2اسدت « سلنه و  فدوذ مشدروع»و در اصنالح به معن   1است
جایگداه فدرد،  7قا ع کردن دیگران و کسدب بوافدب آ دان اسدت  استعدادِ  «اقتدار»

از اسباب ایجاد اقتدار بده شدمار  ،بخصح، بحصیالح و  قش اجتماع  خاص
   0رو د م 

 . مفهوم عزت2

 0شددن،ّلت، در لغت به معند  سدربلندی، سدرافرازی و گرام ّزح مقاب  ذِ عِ 
به معن  زمدین « زازُع  ٌت ْر ای »در اص  از  و 1است جمندیعظمت، بزرگواری و ار

حدالت  اسدت کده  ،در اصدنالحعدزح  3محکم و  فوذ اپذیر گرفته شده اسدت 
   8دارد ا سان را از مغلوب شدن بازم 

 ما یدِت  دلید  ا بده بالذاح از آن خداو دد اسدت و ا سدان ،«حّز عِ »صفت 
قدرآن  از ایدن رو  دار دد؛از آن  ایخویش، بنها در پربو عزح منلب، بهدره امکا ِ  

ِهَْجِمیعاًْد: ایفرمم  َ ِْللَّ ِعزَّ ْال  ََّ و در پربدو  «ح از آن خداسدتبمدام عدّز » ؛7َفِإ
ُ َْوِْلَرُسووِلِهَْوْ د: شدوا، پیدامبر و مؤمندان واجدد آن مد دح خعّز  ِعوزَّ وِهْال  َوِْللَّ

ِمِنیَنْ ُمؤ  « منددیحعّز »  «ن اسدتاح برای خداو دد، رسدول و مؤمندعّز » ؛10ِلل 

                                                           
  2111، ص2، جنامهلغتاکبر د خدا،   عل 1
  116، ص9، جدايرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعیمهر،   علیرضا شایان2
  96، صفرهنگ علوم اجتماعی  جولیوس گولد و ویلیام کولب، 7
  190، ص1، جسی و علوم انسانیشنافرهنگ جامع جامعهه راسخ، لال  کرامت0
  2278، ص2، جفرهنگ معین  محمد معین، 0
  17787، ص10، جنامهلغتاکبر د خدا،   عل 1
  017، صمفردات الفاظ قرآن كريم  راغب اصفها  ، 3
    مان 8
  177   ساء، آیۀ 7

  8  منافقون، آیۀ 10



   963  .رفتار حضرت زینب مندی در گفتار واقتدار و عزت

منددی حجا  م عّز و منظور از آن در این 1؛ح استحالت و کیفیت فرد دارای عّز 
  مندی فردیح م عّز  و اجتماع  است

 مندی در نهضت عاشوراتب( عزّ

مندا ه برای بشریت است  خداو د ا سان را عزیدز حعاشورا درس زیست عّز 
ح و افتخدار ز ددگ  کندد و بده ّز با عداشته است و او باید در پهنه  ست  سربلند، 

ـا »ذلت و زبو   است، بن  د د  فریاد ۀ آ چه دون شأن ا سا یت و مای ََ ِمَنّ َهـا َهیإ
ة َلّ  اسدت کده چده در برابدر عصدر ا و  س  ۀپیام  برای  مد عبداللهاب « الِذّ

 د  ن) فس(،  باید به خواری بن د دشمن درو  چه در برابر  دشمن خارج  و
الگدوی زیسدت  ، ا  شان داده است که خودر بمام موقعیتد امام حسین

عاَدَة َو الَحیـاَة َمـَع »که فرموده: چنان ؛مندا ه استعزح ََ إالَّ السَّ ى الَمو َِ ی اَل أَ َفإنِّ
من مرگ را جز سعادح و ز دگ  با سدتمگران را جدز بددبخت   2؛الّظاِلمیَن إاّل َبَرماً 

 «   بینم م 
 د بوه  یور ظلومنیچ نبیده هیا نون  ه د

 

 
 3!باید ز نان گذ ت،  وزین زنودگی چوه سوود  

 

 علیهاالسالم مندی و اقتدار حضرت زینبهای عزتج( عوامل و زمینه

 . ایمان استوار1

پیدام عدزح و  کده ایشداند شدبه خدا باعدث  استوار حضرح زینب مانیا
ََلـا» فرمود: عل  ؛اقتدار قیام حسین  را استمرار بخشد ُفِسـِهمإ َعُظَم الإ نإ

َ
ِلُق ِفـی أ

                                                           
  2278، ص2، جفرهنگ فارسی  محمد معین، 1
  200، صتحف العقول، ا  حّر  ۀشعب  ابن2
   شاعر:  عمت میرزازاده )آزرم( 23، صهاحسین پیشوای انسان  محمود اکبرزاده، 7
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ُیِنِهمإ  عإ
َ
بزرگ  خداو د چنان دل آ ان را فرا گرفته است که غیدر  1؛َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِفی أ

 «   او را در چشمشان کوچک ساخته است
 ی چنان در اوج است که جدا  مقام عظمت اله به نبیحضرح ز مانیا

 دای ایمدان آن وهاو در دلدش بداق   گذاشدته اسدت  یکد  از جل ریورود غ یبرا
ای کده عبادح و راز و  یاز بدود، بده گو ده از رریببزرگوار، اربباا دائم  با معبود 

 :فرمدود بر   شد  امام سجاد دحت  در شرای  سخت  او د گاه  ماز شب یچ
 2مشدغول عبدادح اسدت  ،ام زینب را دیدم که در محراب  مدازشام عاشورا عمه

َيـا ُاخَتـاُ  اَلَتنِسـیِنی » با آن حضرح فرمود: نگام وداع  امام حسین  مچنین
یِل   « فراموشم  کن ،در  ماز شب !خوا رجان 7؛ِفی َصََلِة اللَّ

کر ش و خضوع در برابدر پروردگدار، غیدر او را در دلدش کوچدک  سان،نیبد
 مندا ده سدخن گفدت ، عدزحآنجا که برای بیان حقیقت و دفداع از ساخت با آن

زينـِ و مـا »فرموده است:  شخصیت حضرح زینبۀ مرحوم مامقا   دربار
ِاک ما زينِ « و کیست زینب  چه دا   زیندب کیسدت  ؛زینب 0؛زينِ و ما أد

مندی زیندب اسدت  ر بدر ا قدالب  یدز عزح ایمان استوار وبه  اظر  ،این سخن
در  کده حسدین بدن علد عّزح است،  مچنان ۀزینب کبری مجّسم»فرمود: 

   0« عّزح بود ۀّسمکربال، در روز عاشورا مج
مندا ده فدداکاری عزح ، شت سال دفاع مقدس ما در ا قالب و ۀز ان جامع

 بود  الگو ی ایشان زینب؛ زیرا  دکرد
                                                           

   707، ص177 ۀ، خنبالبالغهنهج  1
  11، ص7، جالشیعه رياحینالله محالب ،   ذبیح2
  12   مان، ص7
   37، صالرجال تنقیح المقال فی علممامقا  ،   0

5. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4972 
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 . علم و معرفت2

گذاشدت و رسدول  در محی  فضیلت و مهب  علوم اله  پا به د یدا نبیز
 به کسب علدم و معرفدت از ر ۀو فارم خدا را در  کرد و در مکتب عل 

مورد ابفاق  مگدان بدوده اسدت و حتد   ،مقام بلند علم  آن حضرح  پرداخت
 ئ،الشدارا دد  عایشده بنتبرخ  از  ویسندگان ا   سنت  یز بدان بصریح کرده

گویند، زینب مجلس بر آ چه بعض  روایاح م  بنا» ویسد: مصری م  ۀ ویسند
خواستند در دین ه م پژوه و با وا   کعلم  مهم  داشته که گرو   از ز ان دا ش

 1 «کرد دخدا بفقه پیدا کنند، در آن مجلس شرکت م 
 ا د: وشته یز   برخ

کوفاه مجلیای داشات کاه بایای  در در اندىی علای این 

هارد شااد ه ایشااان  کاایدم رهای علاایقاایآن تفیاا ی می ،بااانوان

مایی  باودم در  ۀاا ساور  «ک ا م » مشلو  تفی ی حیهت میطماه

؟ دیکای تفیا ی مای« ک  م » یمود: شن دو کهایا هن او اماو ف

رماز مقا بای اسات  ،عیض کید:  ن ا استم فیمود: ایا کلماه

ىاه آن مقائ  را شایو داد رسدم آنرسو  خدا می ۀکه به شما ثمی 

در میاو علمای آن حضاید هما ا  مبلندبلند ىییه کید ه این 

 فدک اه را باه حضاید اینا  ۀبب که ش خ  دهق ساند خطبا

   2یده استممنای  ک

فدکیده  ۀدر زمان بیان خنبد که حضرح زینباست با بوجه به این  هیبد
، در سن پنج یا شدش سدالگ  بدوده، حفدظ و ا تقدال آن بوس  حضرح ز را

                                                           
   07، صالزهراءبطلة كربال زينب بنت، ئالشار  بنت1
  271ص، 1، جالشرايع علل  شیخ صدوق، 2
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بدا  ،ایدن بهدره کند؛ وم بر کمال فهم و رشد علم  آن حضرح داللت  ،کلماح
 1عنایاح اله  به او رسیده است 

پددر  ؛مشغول بالوح قرآن کریم بدود ب ق  است که روزی حضرح زین
داد دد  در ایدن  نگدام حضدرح به بالوح ایشدان گدوش م  بزرگوارش عل 

فرصت را مغتنم یافت و بفسیر برخ  آیاح را از پددر بزرگدوارش سدؤال  زینب
وگو، امام بحت بأثیر ذکداوح و  دوش کرد و امام پاسخ داد د  در اثنای این گفت

دختدر عزیدزش اشداراب  فرمدود   ۀرفتند و راجع به آیندسرشار زینب کبری قرار گ
أعرُو ذلـ  يـا ابـی، »زما   شگفت  پدر به اوج رسید که حضرح زینب گفت: 

كِنی ِلَغِدى ی َکی ُتَهیِّ مِّ
ُ
دا م، مادرم مرا به این امور این منالب را م  2؛أخَبَرتِنی به أ

  «آگا   داده است با مرا برای فردایم آماده سازد
 و مردآفووورین روزگوووارزن مگووو

 

ختی زن مگو بنتی  
ی
 الَوقارالَجالل أ

 7ن مگو دست خدا در آستینز  ین          زن مگو خار درش نق  نب

 . خانواده و تربیت3

مندی، شجاعت و اقتدار بود دد الگوی عزح خا دان عصمت و رهارح
 مایش  این خصوصیاح را به ،در گفتار و کردار خویش ،و در بمام مراح  ز دگ 

ای  یسدت کده ایدن د یدا را کده در آیدا آزاده»فرماید: م  ا د  امام عل گذاشته
رعدام  اسدت، بدرای آ دان کده در خدور آن  سدتند،  ۀما دارزش   مچون بهکم

بیفکند   ما ا بهای  برای جان شما جز بهشت  یست، پس آن را جدز بده بهشدت 
 0  «مفروشید

                                                           

  10د10، صنگاهی كوتاه به زندگی زينب كبریمحالب ،  : رسول    ر1
   72، صبطلة كربال، ئالشار  بنت2
  29، صگنجینۀ اَسرار، ساما   (انّم ُع  ورالّله)  7
  ۴02 ، حکمتالبالغهنهج  0
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آن الگدوی شدجاعت و ا سدا یت   یدز کده در مکتدب امام حسین و زینب
منددی و اقتددار بده جها یدان بدوده سعیشان ابالغ پیدام عزح ۀا د،  مبربیت یافته

 ای در قالب خنبه ،مندی  هضت عاشورا بیش از  مهاست  در واقع، پیام عزح
   نگام  که خا دان رسدالت در کوفه و شام جلوه  مود آبشین حضرح زینب

سپاس خدای  را »گفت:  زیاد خناب به زینبد د، ابنکوفه ش ۀوارد داراالمار
بدا رد  حضدرح زیندب 1« ایتان را آشکار ساخت!که شما را رسوا کرد و دروغ

خداو دد را » سبت داد و فرمود: او  بیت، آن را به خودزیاد  سبت به ا  کالم ابن
سداخت  پیامبر، گرام  داشت و از پلیدی پا   ۀگویم که ما را به واسنسپاس م 

گدویم کده و خدا را سدپاس م  ؛گویدشود و فاجر دروغ م  ما ا فاسب رسوا م 
  2 « دیگری است! ،فاسب و فاجر

 مندیهای عزتد( جلوه

، بدیش از  مده عاشورا بوس  حضرح زیندب ۀآوری واقع قش پیام یفایا
کوفده  اول در ۀحضرح در کوفه و شام صورح گرفت  خنب آنۀ در قالب دو خنب

در  ،دوم ۀخنبد شدد و بیانجمع مردم  که برای بماشای اسیران آمده بود د،  در و
 یبایددد الگددو ایشددان را ا و دیگددر سددخنان مجلددس یزیددد در شددام  ایددن خنبدده

 مندی و اقتدار به شمار آورد عزح
خاصد  دار دد و در  ۀ ر کدام موقعیت و زمین حضرح زینب ی اخنبه 

بدده قصددد  ،ان در جمددع مددردم کوفددهایشدد ۀا د  خنبدددهشددشددرای  خاصدد  بیددان 
مردم بود با آ ان را متوجه فساد دستگاه حکومدت سدازد و بده آن  به بخش آگا  

د  حاکمیدت بدر آ دان  دلی ،این  به معرف  خود و خا دان خود و ستم  کده از ِقبی

                                                           
  130، صاللهوفراووس،   ابن1
  110، ص00، جاالنوار بحارمجلس ، محمدباقر   2



968    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

راووس به  ق  از یکد  گذاشت  سیدبن یجار رفت، پرداخت و اثر خود را  یز ب
  ویسد: در کوفه م  زینب ۀاد خنبایر ۀاز شا دان صحن

کنان آن رها مایدو ح ایان ه سایىیدان بودناد ه ىییاه ،به خدا قیا 

ىزیدناادم ىذاشاااند ه ان شاات میدساشااان را باای دهااان خااود می

ه قادر ىییاه کایدپ یمیدی را دیدو که در کنار ما اییااده باود ه آن

: ىفاتکه محاسن، اا اشک َتی شده بودم در هما ا حاا  می بود

هاای پ یهان شاما ب ااییا پ ایهان، جوان !پدر ه مادرو فدای تو باد

شااما ب اااییا جوانااان، انااان شااما ب اااییا انااان ه خاناادان شااما 

شااااوند ه ب اااااییا خاناااادان اساااات کااااه هیىااااز خااااوار نمی

 1ناپذییندمشكیت

 . نکوهش مردم کوفه1

 اگاه ببلدور پیددا کدرد کده شکسدت ظدا ری را بدآن اقتدار حضرح زینب
او  ،در واقدع د کدرجا و پیروزی ظا ری را به شکست واقع  ببددی  هزی جابپیرو

زیاد، دشدمن  را کده بده با ایراد خنبه در جمع مردم کوفه و پس از آن در کاخ ابن
حسب ظا ر در جنگ پیروز شده بود، در مقر قدرح خود، بحقیر و ذلید  کدرد و 

اولدین مواجهده بدا مدردم  اشدم در ن ب ۀبدل کرد  عقیلمپیروزی او را به شکست 
و  کوفه، پس از حمد و ثنای الهد  و درود فرسدتادن بدر جددش رسدول خددا

 فرمود:  خا دان  بوح
ـَرُة َو  َعبإ َِ الإ

َ
َقَ َِ اَل َفََل 

َ
ِ  أ ََلذإ ِِ َو الإ

َغدإ ِل َو الإ ََلتإ َل الإ هإ
َ
ُكوَفِة َيا أ َل الإ هإ

َ
َيا أ

َما َمَثُلُكمإ کَ  َرُة ِإنَّ فإ َِ الزَّ
َ
ٍة اَل َهَدأ ـِد ُقـوَّ َلهـا ِمـنإ َبعإ ِتی َنَقَضتإ َغزإ َمَثِل الَّ
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يَماَنُكم َدَخـًَل َبیـَنُكم
َ
َِلُذوَن أ كاثًا َتتَّ نإ

َ
ای مایدو  !ای مایدو کوفاه 1؛أ

اشااكاان خشااو نشااود ه  !حم ااتشااكا ه بیخ اناكااار ه پ مان

های َمَ   شما همانند انای اسات کاه رشااه ؛هایاان آراو ن  یدنا ه

کیدم شااما افاات ه سااپب آن را اا هاا  باااامیبخااود را محكاا  می

 سوىندهایاان را دسااهیز فیاد قیار دادید!
 در ادامه فرمود:

ها هیا د که قاب  خاوردن ن یااند ه شما مانند ى اهان ب ا ابا ه

ای ای هیا د که اینت قبورندم به راساای کاه باد توشاهمانند نییه

ر عاذاب، بیای خود پ ، فیساادید که خش  خدا بای شماسات ه د

 2جاهیدان خواه د ماندم
سدان ه فریاد ای درد ا  حضرح زینب و خناب او به ا   کوفه، بد شک ب

 که در سرز ش کوفیان فرمود: بوداش فریاد ای پدر گرام 
ِحَجـاِ ،  َِ الإ ـا بَّ َِ َفاِ  َو ُعُقـوُ   َطإ َجاَ ، ُحُلوُم اْلإ ِِ َجاِ  َو اَل  َباَ  الرِّ شإ

َ
َيا أ

ی  نِّ
َ
َُ أ َقَبـتإ َلَوِددإ عإ

َ
َإ َنـَدمًا َو أ ِه َجرَّ ِرَفًة َو اللَّ ُكمإ َمعإ ِرفإ عإ

َ
ُکمإ َو َلمإ أ َِ َلمإ أَ

ظـاً  ى َغیإ ِِ
ُتمإ َصـدإ حًا َو َشَحنإ ِبی َقیإ ُتمإ َقلإ ُه َلَقدإ َمََلإ  7؛َسَدمًا، َقاَتَلُكُم اللَّ
 شدین داریدد  ای مرد مایاِن  امرد، که بخی  کودکا ه و فکر  وعروسان پرده

 ددامت، و  ،شناختم که به خدا پایان این آشدنای ش من شما را  م ای کا
اش ا دوه و حسرح بود  خددا شدما را بکشدد کده دلدم را پرخدون و  تیجه
 ام را ماالمال از خشم ساختید  سینه

 گداه  دختر عل  در آن روز به زینب»گوید: بن ُخزیم اسدی م  ریبش
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گفدت  بدا گویا عل  بدود کده سدخن م  کردم، به خدا ز   سخنوربر از او  دیدم 
 ا حدبس  ا در سدینهدست به مردم اشاره کرد و فرمود: ساکت باشید؛  اگاه  فس

 1 «گفتن کرد ای کاروان از صدا افتاد و او شروع به سخنشد و ز گ
کده او بده بدازگ   شدادا م  سخنان در حال  از سوی حضرح زینب نیا

دشمن آ ان را بحت محاصره داشتند و  ندوز دیدد داغ عزیزان دیده بود و سربازان 
 بغییر  کرده بود بیت ا  مردم  سبت به 

 . رفتار بردبارانه2

 ددا و خا دددان رسددالت و آزار و اذیت شددهادح عزیددزان و اسددارح یمدداجرا
 امیه بر حضرح زیندب کبدری ای  که از سوی دستگاه سفا  بن احترام ب 

ای سدنگین و جا کداه بدود کده بنهدا بدا صدبر و در کوفه روا داشته شد، بده ا ددازه
 د شای که منبعث از ایمان استوار آن حضرح بود،  موار م العادهشکیبای  فوق

زیاد در مرکز خالفت کوفه، در پاسخ بده سدؤال بنحضرح پس از مواجهه با ا
ِخیـ»او که پرسید:  ۀآمیز و جبرمسلکا سفسنه

َ
ـِه ِبَ َع اللَّ ـِت ُصـنإ يإ

َ
أ َِ َف  ـِل َکیإ هإ

َ
َِ َو أ

 َِ ِتـ برین پیدام ، اصل « !اح چگو ه دیدیبرادر و خا وادهۀ رفتار خدا را دربار 2؛َبیإ
با با دگ رسدا بده  ،اله  بود ۀبسلیم در برابر ارادو کربال را که  شان از ایمان  ۀواقع

آ چده  ۀحام  امر اله  بود و  م گوش جها یان رسا د با  شان د د که حسین
ـُت ِإالَّ َجِمـیًَل » ای حب بدود: ای از جلوهوهجل ،ابفاق افتاد يإ

َ
أ َِ جدز زیبدای   7؛َمـا 

 «   چیزی  دیدم
بوحید افعال ، در د یا فاعل  جز خدای متعال وجود  ددارد و  ۀبر اساس آموز

 ۀمد ا کداِر خددا اسدت و  مداپیش ۀ م ؛ از این رو،شودکار ا به او ختم م  ۀ م
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مبا داح و  ۀته شددن در راه خددا مایدکشد ،از ایدن رو ؛خددا زیبدا اسدت  ایکار
ـَل َفَبـَرُزوا »سر وشت محتوم بندگان خاص است:  َقتإ ِهُم الإ ُه َعَلـیإ َِ اللَّ ٌم َکَت ِِ َقوإ اَل ُُ َه

اینان کسا    ستند که خداو د شهادح را سر وشدت آ دان قدرار  1؛ِإَلی َمَضاِجِعِهمإ 
امده در رّد سدخن در اد«  داده است و آ ان در منزلگاه اصل  خدود جدای گرفتندد

خواست خود را از بکلیه بر ا دد و کدار خدود را بده زیاد که م جبرمسلکا ه ابن
کندد و به زودی خداو د آ ان را با بو جمع م »گردن خدا بیندازد، عالما ه فرمود: 

آن روز  ظر کن و بنگر چده کسد  از پدا  شد؛عم  پلیدح محاکمه خوا    ایبر
 2«ای پسر مرجا ه! ،نشیندمادرح به عزایت ب ؛افتاده است

 اشم با سخنان آبشین خدود مسدیر بداریخ را عدوت کدرد و خدود بن  لۀیعق
حام  پیدام عدزح، اقتددار، شدجاعت و  ساز شد و ثابت کرد که حسینباریخ

   شد باریخ  مردان و ز ان ۀاو الگوی  م ،و این چنین ؛اییار به جها یان بود

 . تحقیر و تهدید دشمن3

 نگام  کده بدا وی  د در کاخ شام د اولین دیدار با یزید در حضرح زینب
، با اسدتناد ، پس از حمد و سپاس خداو د و درود بر رسول خابمشدرودررو 

خداو دد و سدتمکاری بدر   ایقرآن، پیامد ای سدرپیچ  از دسدتور هشریف ۀبه آی
ْکَْخناب به او یادآور شد:  بندگان را يَنَْصَدَقْاللُهَْکَِلَکَْيُقوُل:ُْثمَّ َِ و

َْعاِقَبَهْالَّ ََ ا
ْ ََ ِزُئو وَته  ُبواِْبآَياِتْاللِهَْوَْکاُنواِْبَهواَْيس  ََّ َْک  َ وَامَْا سدخن خداو دد  7؛َاَساُإواْالسُّ

 ا را بده بددبرین وجده مربکدب راست است که فرمود: سرا جاِم کسا   که بددی
ر ادامه و د« این شد که آیاح خدا را بکذیب کرد د و آن را به سخره گرفتند ،شد د
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با شجاعت بمام لب به سخن گشود و او را  سبت به رفتدار  ،در برابر درباریان شام
ای یزیدد! آیدا »الله  کو ش کدرد: اش در شهادح و اسارح آلزشت و غیرا سا  

اکنون که زمین و آسمان را بر ما بنگ کردی و مدا را  ما ندد اسدیران بده  در سدو 
باشد  و ار شددیم و بدو  دزد او گرامد  م پنداری ما به  زد خدا خوکشا دی، م 

 1«قدر و منزلت بو در  زد خداست ! ۀبصور کردی این  شا 
و اسدارح  بدا شدهادح امدام حسدین ،دستگاه حکومت یزید به زعم خویش

 ا پا  سداخت، امدا ایدن آ ان را خاموش و  امشان را از دلۀ ، آوازخا دا ش
  در کمین ستمکاران است و دیر چراکه دست ا تقام اله ؛بصور بارل  بیش  بود

ْفرمدود:  ،از ایدن رو ؛یا زود آ ان را به سزای عم  خویش خوا د رسا د ًً و َفَمه 
ْ ور  ی  َِ ْ ِلو َْلُهوم  َمواُْنم  يَنَْکَفُرواَْانَّ َِ

ْالَّ َسَبنَّ :َْوْاَلَْيح  َوَجلَّ َلْاللِهَْعزَّ َْقو  َْ ،َْاَنِسی ًً َمه 
ِل َْلُهم ْ َماُْنم  ِْانَّ ُفِسِهم  ن  ْْالِّ ُْمِهین  اب  ََ َْع مًاَْوَْلُهم  َداُدواِْاث  بر! آیدا قدری آ سدته 2؛ِلَیز 

 ا که کافر شد د و راه رغیان پیش آن»سخن خداو د را فراموش کردی که فرمود: 
بده آ دان  ؛د یم، بده سودشدان اسدتبصّور  کنند اگر به آ ان مهلدت مد  ،گرفتند

ای در کننده ا عذاب خوارای آند یم با بر گنا ان خویش بیفزایند و برمهلت م 
  «پیش است

 دادن دشمن  . ناتوان جلوه4

بصدور  و اسدارح خا ددا ش امیه با شهادح امام حسدیندستگاه بن 
از  ،با اقتدار بمدام ، اما زینبکرد ای مردمان خارج خوا د کرد او را از دلم 

بده یزیدد  ای مردمدان سدخن گفدت و خنداب بیت در دلریشه دوا دن  ام ا  
َع َسعإ یإ ِکدإ کَ »فرمود:  َرَنـا َوال ُتمیـُت یَ َدَك َو اسإ حـو ِذکإ ـِه ال َتمإ ـَدَك، َفَواللَّ ِإ َجهإ ، ناِص ََ
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ای داری به کار ببر و سع  خودح را به کار گیر، ولد  بده خددا  ر  قشه 1؛نایَ َوحإ 
 « ما را  ابود سازی بوا    ام ما را محو کن  و پیامقسم  م 

اگدر »پایدان بدرد: بده با ایدن جمدالح را  اشان کوبندهسخن سپس زینب
جا کشا د که با بدو سدخن بگدویم، ولد   ای بزرگ روزگار کارم را به اینمصیبت

شدمارم و فدراوان بدو را بدان که من ارزش بو را  اچیز و سدرز ش بدو را بدزرگ م 
جدای  ؛ ا سدوزان اسدت ا گریدان و سدینهول  چه کنم کده دیدده ؛کنمبوبیخ م 

شگفت  است که گرو   الهد  و برگزیدده، بده دسدت حدزب شدینان و بردگداِن 
 2 «آزادشده، کشته شو د
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